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II Nit Estellés 13 d’octubre de 2017 

Paraula del Poble. Aquest ha estat el títol de l’espectacle creat per l’Ateneu per celebrar la II Nit Estellés. A la pri-

mera edició, celebrada a l’any 2016 amb motiu de la XXX trobada d’escoles en Valencià, es va escriure l’especta-

cle “La Rosa de Paper”. Enguany es celebrava el 25 aniversari de la mort del poeta Vincent Andrés Estellés. Per 

tant, la temàtica elegida va ser la mort. L’obra es desenvolupava mitjançant el número 25, incloent la durada del 

mateix, 25 minuts. L’espectacle, una mixtura de músiques, on s’inclou la paraula com a música, tenia des de les 

reminiscències de la campana d'església fins dolçaina, flauta dolça, violí, piano, percussions i veus. El nom de 

l’espectacle d’enguany, “Paraula del Poble”, narrava la constant persecució de la mort amb 4 clocs, interpretats 

per la fusta.  

-Toc toc. 

-¿Qui és? 

-La Mort. 

La Mort ve descalça; 

quan se'n va duu 

socs que van fent 

cloc... cloc... cloc... 

cloc... 

-Toc toc. 

-¿Qui és? 

-Toc toc. 

-¿Qui és? 

-Toc toc. 

-¿Qui és? 

-Toc toc. 

-¿Qui és? ¿Qui és? 

¿Qui és?  ¿Qui és? 

...cloc ...cloc ...cloc. 

.cloc  

L’acte es va celebrar en el millor marc que té Manises, el claustre de la Casa de Cultura, el dia 13 d’octubre. Pri-

mer amb un sopar faixat a les 21:00h i a les 22:30h amb l’espectacle “Paraula del Poble”.  

L’òptica Carles Sanchis (Plaça 2 de Maig, núm. 8, de Manises) convoca una ajuda de 1.000’00€ per a un projecte 

Creatiu Solidari amb motiu dels seus 25 anys. El projecte premiat ha estat per a l’Ateneu Cultural Ciutat de Ma-

nises per “Musicoteràpia gratuïta a la residència Sant Francesc i Sant Vicent”.  

L’òptica Carles Sanchis convocà l’ajuda el passat mes de juliol, apareixent la convocatòria escrita a la revista Crea 

Manises.  

A la fotografia de la dreta es poden veure els instruments 

que s’han comprat gràcies a la recepció de l’ajuda. Es 

tracta de dos “Taules Hindús”, 10 bols tibetans, 4 sona-

lles, un reclam de nit i un tam-tam de 18cm.  

Els instruments ja formen part de les sessions de musi-

coteràpia. Moltes gràcies.  

Premi projecte Creatiu Solidari 

20 d’octubre de 2017 
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La presentació de “Tierras de Ácisum” es va dur a terme pel professorat la nit del 20 d’octubre a la Fundació Movimient 
Ciutadà de Manises en un ambient d’expectació, curiositat i misteri. En eixe escenari es va reunir alumnat i familiars 
per conèixer aquest projecte educatiu Innovador, que naix amb la finalitat de donar una visió de joc a les classes de 
llenguatge musical. Així, s’introdueix a l’alumnat en un món de creativitat i diversió però sempre lligat a l’aprenentatge i 
explicat des dels valors que identifiquen l’Ateneu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant la vesprada, cada curs de llenguatge musical va crear un escut que els representa i que els acompanyarà en el 
viatge que emprendran per “Tierras de Ácisum” on, a més d’assolir els diferents conceptes corresponents als seus 
nivells, es trobaran amb obstacles que hauran de superar sempre amb una filosofia de treball en equip, humilitat, 
il·lusió per aprendre i companyerisme.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÀCISUM nou projecte d’innovació Educativa 

20 d’octubre de 2017 

 

Tierras de Altura                                          Tierras de Teoría 

Tierras del Norte                                   Tierras de la  Verdad 

Tierras del Este                                        Gran Juicio 

L’aventura ja ha començat! 
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Fes un donatiu, gràcies.  

 
Caixa Popular:  ES96 3159 0007 1122 2572 6021.          CaixaBank: ES86 2100 5695 5902  0011 1060. 

En el moment de la presentació, 

després del sopar faixat, cadascun 

dels grups va presentar el seu es-

cut al públic assistent. 

Després va fer la seua aparició el 

grup d’Ainomra i el “Nòmada”, que 

van contar la seua experiència en 

“Tierras de Àcisum” ja que ells han 

sigut capaços de superar el recor-

regut i enfrontar-se a tots els rep-

tes. Els van donar els consells i 

ànims per gaudir del camí i apren-

dre de la millor manera possible: 

jugant. 

També van aparèixer els grans 

savis: els bardos, que estan repre-

sentats pel professorat. En la seua 

aparició van explicar la història d’À-

cisum, els seus orígens.  

Una vegada coneguda la història, es 

van realitzar diferents activitats que 

l’alumnat va superar amb èxit i en 

les que van poder obtenir les seues 

primeres puntuacions. Ara l’aventura 

ja ha començat i aquestes puntuaci-

ons van actualitzant-se setmanal-

ment depenent del judici dels bardos 

i seguint les regles del joc. 

El recorregut per “Tierras de Áci-

sum” estarà guiat o recolzat pels 

bardos i, com no, pels familiars i 

amistats que els ajudaran a avançar 

en el camí.  

Els esperem a Ácisum per gaudir, 

crear, il·lusionar-se i, com no, apren-

dre innovant amb valors transver-

sals.  

Fes-te Associat per 30’00€ a l’any. Col·labora amb l’Ateneu. T’esperem 

Nota: Tierras de Ácisum© és una marca registra per l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises.  
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La Luna de Octubre “Madrid”.  
21 d’octubre de 2017  

Lacrimosa 
28 d’octubre de 2017  

L’Ateneu va ser convidat pel compositor valencià Llorenç Barber a l’estrena de la seva obra “Retreta para un anoche-

cer muy madrileño” que va ser estrenada al llac del parc del “Retiro” on els músics tocaven a les barques i passejant-se 

pels seus voltants. L’Ajuntament de Madrid vol aconseguir que es nomene a la zona del Retiro-El Padro Paissatge Cul-

tural de la UNESCO. 

Una experiència única d’estrenar l’obra d’un dels compositors valencians més importants a nivell internacional.  

Lacrimosa és un espectacle 

sobre la violència de gènere 

que s’inicia amb la frase “Desde 

que papá se fue mamá ya no se 

pinta los labios con mercromi-

na”, un començament dur refle-

xant la temàtica de l’obra que el 

cor d’Adults de l’Ateneu ha re-

presentat amb una gran sensibi-

litat. Des d’ací volem donar-los 

l’enhorabona pel treball realit-

zat, i molt especialment a Es-

ther Soler, que com a solista de 

l’espectacle ha arribat a emocio-

nar al públic assistent, cantant 

en diferents idiomes (llatí, grec i 

polonès) i actuant ella soles a 

l’escenari. Aquest espectacle 

s’ha dut a terme gràcies a l’es-

forç i dedicació dels nostres 

directors Vicent Hurtado, encar-

regat de la part escènica i José 

Vte. Fuentes, encarregat de la 

part musical.  Sala Vicent Ros (Capella) de la Casa de Cultura de Manises.  

L’obra d’una hora de duració finalitzava amb un “Sound 

Painting” de deu minuts per rematar l’obra amb una fabulo-

sa màquina de vent i reclams de sons d’animals.  

Sense dubte, una obra per a la història.   
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Concert solidari Àfrica Grita 
5 de novembre de 2017  

Molts dels participants actua-

ven per primera vegada al 

Palau de la Música de Valèn-

cia, per això el professorat 

coordinador va preparar un 

recorregut per l’interior de 

l’edifici on van poder veure les 

diferents sales i camerins 

abans de conèixer el gran 

escenari. Estem segurs que 

aquesta ha sigut una experi-

ència enriquidora i inoblidable 

per a tots ells.  

El centre de Música i Dansa de Natzaret va 

convidar a l’Ateneu a participar en el seu X 

Concert Solidari del Projecte Kiziguro, África 

Grita. Amb aquest projecte es pretén ajudar a 

atendre les necessitats bàsiques d’una de les 

regions més pobres de Rwanda com la cons-

trucció de cases i escoles o la potabilització de 

l’aigua per al consum humà. 

En aquest concert van participar un gran nom-

bre de grups de l’Ateneu: Cor Infantil, Cor Jo-

ve i Cor d’Adults; l’Orquestra de Corda i els 

grups de guitarres, un total de 132 artistes 

sobre l’escenari. Tots ells van interpretar l’obra 

“Mediterráneo, fosa común”, escrita per l’Ate-

neu i estrenada en aquest concert. La realitza-

ció d’aquest gran espectacle va posar de ma-

nifest la capacitat de l’alumnat de l’escola de 

treballar en equip mostrant la seua part més 

solidària i la seua actitud exemplar davant un 

públic tan nombrós.  

Assaig preparant el concert al Palau de la Música 

Preparació als cameris abans de pujar a l’escenari 

Enhorabona a tots els  

participants! 

Cor Infantil, Cor Jove, Cor d’a-

dults, Conjunts de Guitarres i 

Orquestra de Corda. 

Al finalitzar l’espectacle, la presidenta de l’Ateneu, Mariló Descalzo, va 

fer l’entrega als organitzadors de la partitura de l’obra interpretada, un 

moment emotiu on vam poder agrair al centre de Música i Dansa de Nat-

zaret l’oportunitat de participar en aquest concert.  

Canal: Ateneu Cinema       https://www.youtube.com/watch?v=GH_8fUEZNos 

Entra al Canal Ateneu Cinema i podràs veure fragments de diferents espectacles 

de l’Ateneu editats per l’alumnat de Cinema.  



II Festival de Música Actual 

29 de setembre a l’1 d’octubre de 2017.  

Pàgina 7 Revista Cultural 

Concert Benèfic contra el Càncer Infantil 
18 de novembre de 2017 

L’Associació Cultural de Tabal i 

Dolçaina “El Cigalo i amics” va or-

ganitzar un concert Benèfic contra 

el Càncer infantil a favor d’Aspani-

on a l’Auditori Germanies. 

L’Ateneu va estar convidat a partici-

par en aquest emocionant concert 

amb gran part de l’alumnat. 

Després de la seua actuació l’alum-

nat va disfrutar de la resta del con-

cert oferit per Melodi Dolçaina Pop.  
En aquest concert es van recaptar al voltant de 1.700’00€ que 

ajudaran a continuar amb la investigació del Càncer Infantil, a 

més de contribuir a millorar la qualitat de vida dels malalts així 

com donar suport a les seues famílies. 

Des de l’Ateneu es recolza tota activitat per fomentar la investi-

gació que tinga repercussió en el benestar social. 

Gràcies a “El Cigalo i amics” per convidar-nos a participar. Ha 

estat una gran experiència! 

Premi Programa Educatiu Innovador amb valors Interculturals 
22 de novembre de 2017 

El passat mes de juny, dins de la Setmana de l’Art, el Cor Jove va presentar el seu espectacle de “Los Miserables”. 

Un espectacle que va veure la llum després de mesos de dedicació, entrega i treball per part de l ’alumnat i el pro-

fessorat i que va tindre una excel·lent acollida pel públic. El plantejament de l’assignatura de Cor com una classe 

amb espai per a la reflexió, la filosofia i l’aprenentatge individual com col·lectiu, li han atorgat amb aquest especta-

cle el Premi pel Programa Educatiu Innovador amb valor Interculturals concedit per la Direcció General d ’Innovació 

i Política Educativa de la Generalitat Valenciana.  

Des d’aquestes 

línies volem valo-

rar i reconèixer 

l’esforç i el treball 

de l’alumnat del 

Cor Jove que va 

ser capaç de dur a 

terme l’espectacle 

únicament amb el 

recolzament i aju-

da entre els propis 

companys ja que 

en el moment de 

l’actuació van ser 

ells mateix qui es 

van organitzar per 

efectuar els canvis 

de decorat, vestu-

ari, escena, etc.  

Gràcies a tots per formar part de l’Ateneu!  

Aquest premi és una espenta més per seguir treballant i educant en valors mitjançant l’art.  



Una altra manera d’entendre i gaudir de l’art. 

Els nostres col·laboradors 

Dipòsit legal CV-9333AT-2017 

Peluquería—Estética 96 1521016  
C/ Ferrandis Luna. 23. Manises.  

peluqueriacyl@peluqueriacyl.com  

CULTURA EUROPEA 

ON SÓM? 
Carrer Fra Salvador Mollar Ventura núm.7 Baix. (Barri 

de Sant Francesc). Manises. València. 

www.ateneumanises.com   

secretaria@ateneumanises.com 

Telèfon: 96.109.53.07 de Dl a Dv de 15:00 a 20:30h. 

II Curs de Música Antiga 
Curs 2017/2018 

Ja ha estat presentat el II Curs de Música Antiga. 

Ma.aN (Manises Antiga). On hi haurà interpreta-

ció renaixentista, barroca, baix continu, ornamen-

tació, viola da gamba, violí barroc, instruments de 

corda polsada històrics, conferències, exposici-

ons i concerts. Entre el professorat que impartirà 

el curs: Xurxo Varela (Portugal), Lixsania Fernán-

dez (Cuba), Sabina Colonna (Itàlia), Eduard Na-

varro, Robert Cases, Asier de Benito i molts més. 

 Per a més informació visita la nostra web: 

www.ateneumanises.com  

Junta Jove 
 

Sota el principi de canvi generacional i de l’ideal d’una Entitat forta i actualitzada amb el seu moment 

s’ha constituït la Junta Jove a data 10 de novembre de 2017. Un nou espai de veu, creació i socialitza-

ció per als joves. Aquesta Junta ha quedat constituïda pels següents representants: 

 

• Delegat Primer:  Pablo Ibrahim Castañeda. 

• Delagada Segona: Irene Fabián Carrilero.  

• Secretari:   Pablo Lorenzo García. 

• Tresorera:  Mar Cervantes González. 

• Vocal 1:   Nicolás García Lorente. 

• Vocal 2:   Óscar Alcácer Medina. 

• Vocal 3:   Estefanía Bruque Naharros. 

• Vocal 4:   María Merino Sais. 

• Vocal 5:   Pau Pérez Alarcón. 

 

Podeu adreçar-vos a ells per a qualsevol suggeriment, participació i ganes de fer coses.  

Un pas cap al futur, un pas endavant a les Associacions del futur. Entitats que aprehenen.  

L’Ateneu és una Entitat oberta amb projectes socials, internacionals, educatius, laborals, culturals i for-

matius. Quin és el teu? T’esperem! 

mailto:peluqueriacyl@peluqueriacyl.com

